Vergeet uw thuismedicatie niet …
het kan van levensbelang zijn!
Medicatie is vaak een essentieel onderdeel in de behandeling van
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Als ziekenhuisapothekers zetten wij onze schouders
onder dit project, maar we kunnen slechts slagen in
onze opzet dankzij de sensibilisatie en medewerking van
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Het doel is om bij elke opname van een patiënt een correct
medicatieoverzicht te kunnen samenstellen.

Onze erkenning en oprechte dank voor hun medewerking!

